Informacje o ogłoszeniu
Termin składania ofert
do dnia 06-08-2020

Numer ogłoszenia
1254625

Status ogłoszenia
Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert
1. Oferty należy składać droga mailową na adres: biuro@expozytor.pl,
drogą pocztową/kurierem lub osobiście do siedziby firmy Piaskowa 2, 32363 Trzyciąż. W przypadku oferty złożonej drogą mailową decyduje
godzina otrzymania wiadomości e-mail, natomiast w przypadku oferty
złożonej drogą pocztową/kurierem/osobiście decyduje data wpływu
przesyłki.
2. Ocena ofert i wybór wykonawcy nastąpi w terminie do 14 dni roboczych
od zakończenia postępowania ofertowego. W przypadku otrzymania ofert
podobnych lub wątpliwości zamawiający dopuszcza możliwość
przeprowadzenia dodatkowej negocjacji kryteriów oceny z dwoma
oferentami, którzy uzyskali największą liczbę punktów.
3. Wyniki zapytania ofertowego zostaną ogłoszone na Bazie
Konkurencyjności.
4. Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę
biuro@expozytor.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Mariusz Syguła

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie
ogłoszenia
602 532 444

Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie prototypu
kompletu mebli oraz testowanie.

Kategoria ogłoszenia
Usługi

Podkategoria ogłoszenia
Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: małopolskie Powiat: olkuski Miejscowość: Piaskowa 2, 32363 Trzyciąż

Opis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest wybór wykonawcy zaprojektowania i wykonania
prototypu kompletu mebli oraz testowanie do projektu pt. „Zaprojektowanie i
wdrożenie uniwersalnego systemu mebli modułowych przez firmę GRUPA
EXPOZYTOR S.C." realizowanego w ramach Poddziałania 2.3.5 Design dla
przedsiębiorców Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Przedmiot zamówienia
Wydatek obejmuje
I. Projekt prototypu
- opracowanie założeń do projektu oraz szkiców koncepcyjnych,
- zaprojektowanie elementów konstrukcyjnych oraz dodatkowego
wyposażenia według potrzeb.
2. Wykonanie prototypu
- stworzenie prototypu wg dokumentacji - opracowanego projektu (4
zestawy).

3. Testowanie (komora solna, wytrzymałość konstrukcji):
- zbadanie wytrzymałości konstrukcyjnej
- sprawdzenie jakości powłok lakierniczych
Dopuszcza się składanie ofert częściowych.

Kod CPV
79934000-0

Nazwa kodu CPV
Usługi projektowania mebli

Harmonogram realizacji zamówienia
Przewidywany termin realizacji:
1. zaprojektowanie prototypu do 5 tygodni od podpisania umowy/złożenia
zamówienia
2. wykonanie prototypu do 4 tygodni od podpisania umowy/złożenia
zamówienia
3. testowanie do 4 tygodni od podpisania umowy/złożenia zamówienia

Załączniki
•

Formularz ofertowy, oświadczenie

Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Do udziału w postępowaniu dopuszcza się podmioty wobec których nie jest
prowadzone żadne postępowanie egzekucyjne ani nie ogłoszono upadłości
oraz znajdujące się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie zamówienia w terminie.

Dodatkowe warunki
1. Zamawiający zastrzega sobie uprawnienie do zamknięcia lub
unieważnienie postępowania bez rozstrzygnięcia. W takim przypadku
oferentom nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania dokumentów i
dodatkowych informacji, potwierdzających dane zawarte w ofercie oraz

odrzucenia oferty, w przypadku ich nieotrzymania w wyznaczonym terminie.
3. Złożenie oferty jest równoznaczne z zaakceptowaniem wszystkich
wskazanych w przedmiotowym ogłoszeniu zasad.
4. Zamawiający może zmodyfikować lub uzupełnić treść dokumentów
składających się na zapytanie ofertowe. Każda wprowadzona przez
Zamawiającego zmiana stanie się integralną częścią zapytania ofertowego
oraz zostanie doręczona do wszystkich Oferentów.
5. Zamawiający zastrzega możliwość przeprowadzenia negocjacji
handlowych w zakresie kryteriów oceny oferty, które będą prowadzone w
formie osobistych spotkań lub telekonferencji (dokumentowane protokołem)
lub drogą elektroniczną. Zamawiający zastrzega brak możliwości
uzgodnienia w trakcie negocjacji gorszych warunków w stosunku do
pierwotnie zawartych w otrzymanej ofercie.
6. Ocena ofert dokonana przez powołaną do tego celu komisję jest
ostateczna.
7. Do kontaktu z Wykonawcami upoważniony jest:
Pan Grzegorz Sikora e-mail: biuro@expozytor.pl tel. 501 640 843
Pan Mariusz Syguła e-mail: biuro@expozytor.pl tel. 602 532 444
Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się Ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych – tekst jednolity z 2013 r.
(Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.). Niniejsze postępowanie
prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz Wytycznymi
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwój, 2014-2020.

Warunki zmiany umowy
Przewiduje się możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
Wykonawcy. Zmiany te mogą dotyczyć zmiany terminu wykonania
zamówienia:
• z powodu istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektu
polegających na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa;
• z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania
przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego, jeżeli te

zmiany są korzystne dla Zamawiającego;
• z powodu okoliczności działania siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia
losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było
przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio
życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych
rozmiarach;
• z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które
to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron umowy.
Każdorazowo, zmiana terminu wykonania zamówienia uzależniona jest od
jej akceptacji przez Zamawiającego oraz ewentualnie Instytucję
Pośredniczącą w finansowaniu projektu (zgodnie z postanowieniami umowy
o dofinansowanie).
W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że
wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można
było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może od umowy
odstąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych
okolicznościach.
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności
terminu realizacji zamówienia, w przypadku zaistnienia innej, niemożliwej
do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnej,
ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania
umowy, zgodnie z zapisami zapytania ofertowego.
Zmiana umowy w stosunku do treści złożonej przez Wykonawcę oferty po
jej zawarciu jest dopuszczalna, pod warunkiem że:
• zmiany będą korzystne dla Zamawiającego;
• zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
Umowy;
• pojawiły się nowe rozwiązania techniczne lub organizacyjne, z których
Zamawiający zamierza skorzystać.
Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w umowie
(zamówienie uzupełniające lub dodatkowe) w przypadku zaistnienia
przyczyn technicznych lub gospodarczych

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
1. Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
2. Podpisane oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego
zapytania.

Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1. Oferty, które spełnią kryteria dostępu zostaną ocenione punktowo wg
poniższych kryteriów
a) Cena netto 50 pkt
b) Termin realizacji 50 pkt
2. W kryterium a) „Cena netto” najwyższą liczbę punktów 50 pkt) otrzyma
oferta zawierająca najniższą cenę netto, a każda następna odpowiednio
zgodnie ze wzorem:
Liczba punktów oferty = (cena oferty najniżej skalkulowanej x 50 pkt) / cena
oferty ocenianej
3. W kryterium b) „Termin realizacji” najwyższą liczbę punktów (50 pkt)
otrzyma oferta zawierająca najkrótszy termin realizacji, a każda następna
odpowiednio zgodnie ze wzorem:
Liczba punktów oferty = (najkrótszy termin realizacji x 50 pkt) / termin
realizacji z oferty ocenianej
UWAGA! Ze względu na dopuszczenie ofert częściowych, wymagane jest
podanie cen netto oraz terminu realizacji odrębnie dla każdej części tj.
1. wykonania projektu prototypu,
2. wykonania prototypu oraz
3. testowania
4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta wykonawcy, która spełni
kryteria dostępu oraz zdobędzie łącznie najwięcej punktów zgodnie z
punktacją wskazaną powyżej dla danej części zamówienia.
5. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.
6. Oferty muszą być wystawione w walucie PLN.
7. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać
udzielenia przez oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez
nich ofert.

8. Zamawiający zastrzega możliwość wykluczenia Wykonawcy z powodu
zaproponowania rażąco niskiej ceny za realizację przedmiotu zamówienia.
Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu
zamówienia i budzi wątpliwości zamawiającego co do możliwości
wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi
przez zamawiającego, w szczególności jest niższa o 30 % od średniej
arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający może zwrócić
się do Dostawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących
elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający,
oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki.
Zamawiający odrzuci ofertę Dostawcy, który nie złożył wyjaśnień, nie złożył
ich w wyznaczonym do tego terminie lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień
wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco
niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Obowiązek wykazania,
że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Dostawcy.

Wykluczenia
Zamawiający informuje, iż podmioty powiązane z nim kapitałowo i osobowo
zostaną wykluczone z postępowania, a ich oferta zostanie automatycznie
odrzucona w procesie wyboru wykonawcy. W celu uniknięcia konfliktu
interesów zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z
Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub
osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub
osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a
wykonawcą polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki
osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego,
prokurenta, pełnomocnika
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub
powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku do
przysposobienia, opieki lub kurateli.
Wykluczone z udziału w postępowaniu są podmioty, które w okresie
udzielania zamówienia pozostają z Zamawiającym w takim stosunku
prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do
bezstronności Zamawiającego przy udzielaniu zamówienia.

Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
GRUPA EXPOZYTOR S.C. PAULINA SIKORA, GRZEGORZ SIKORA,
KATARZYNA MATUSIAK, PIOTR MATUSIAK

Adres
32-353 Trzyciąż
małopolskie , olkuski

Numer telefonu
501640843

NIP
6372139223

Tytuł projektu
Zaprojektowanie i wdrożenie uniwersalnego systemu mebli modułowych
przez firmę GRUPA EXPOZYTOR S.C.

Numer projektu
POIR.02.03.05-12-0030/19-00

